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WSPÓLNOTA  JEST  POSŁANA,  BY  OKAZYWAĆ  SZACUNEK  KAŻDEMU  /SZACUNEK  WOBEC 
PRZEKONAŃ/
Nie  sądźcie,  a  nie  będziecie  sądzeni;  nie  potępiajcie,  a  nie  będziecie  potępieni;  

odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Łk 6,37

Tak  dla  Boga,  jaki  i  dla  wspólnoty  ważny  jest  każdy  człowiek.  Każdy  jest  godzien  Bożej  miłości 
i  właśnie we wspólnocie możemy odkrywać swoją godność dzieci bożych. Dlatego właśnie wspólnota 
szanuje każdego, okazuje życzliwość, wspiera, nie potępia.
„Miłosierni  jak  Ojciec”  -  to  hasło  trwającego Jubileuszu Miłosierdzia.  „Miłosierni  jak  Ojciec” -  to 
okazujący życzliwość dla tych, którzy na nią nie zasługują. Życzliwi dla nie życzliwych. Wyrozumiali dla 
słabych. Cierpliwi dla tych, którzy są powolni, wielu spraw jeszcze nie rozumiejący. Dający innym 
czas,  gdy  oni  tego  potrzebują,  choć  oni  nam  swego  czasu  dać  nie  chcą.  Będący  dla  człowieka, 
nie czekając na to, aż on będzie innym, bardziej poprawnym, lepszym czy przyjemniejszym.

Logo  oraz  motto  są  syntezą  Roku  Jubileuszowego.  „Miłosierni  jak  Ojciec” 

(fragment  Ewangelii  wg  św.  Łukasza,  6,36)  –  te  słowa  są  propozycja  życia 
miłosierdziem,  biorąc  przykład  z  Ojca,  który  prosi  o  to,  aby  nie  sądzić  i  nie 
potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6,37-
38). Logo jest dziełem Ojca Marko I. Rupnika S.J. i prezentuje się jako mała suma 
teologiczna  tematu  miłosierdzia.  Przywołując  bardzo  cenny  dla  Kościoła 
starożytnego wizerunek Syna, który bierze na plecy zagubionego człowieka, logo 
wskazuje  miłość  Chrystusa,  który  wypełnia  tajemnicę  swojego  Wcielenia 
Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który 
dotyka aż do głębi ciało człowieka,  czyniąc to z taką miłością,  która przemienia 
życie.  Jest  jeszcze  jeden  szczegół,  na  który  powinniśmy  zwrócić  naszą  uwagę: 
Dobry Pasterz, w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego 
wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka.  Chrystus widzi  oczami Adama, a Adam 
oczami  Chrystusa.  Każda  osoba,  kontemplując  w  Jego  wzroku  miłość  Ojca, 
odkrywa w Chrystusie  nowego  Adama,  a  także  swoje  własne człowieczeństwo 
oraz przyszłość, która ją oczekuje. 

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Czytanie Słowa Bożego / bulli  „Misericordiae vultus”  / Dzienniczka św. Faustyny

Z Pisma Świętego:
Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą  
jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach. Przestańmy więc  
wyrokować jedni o drugich.  A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do  
upadku lub zgorszenia. Rz 14,4.13
Prosimy was,  bracia,  abyście  uznawali  tych,  którzy  wśród was pracują,  którzy przewodzą 
wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością!  
Między sobą zachowujcie pokój!  Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie  
małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! 1 Tes 5,12-14

Z bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus” ogłaszającej Jubileusz Miłosierdzia:
Jak  można zauważyć,  miłosierdzie  w Piśmie  Świętym jest  słowem-kluczem do  wskazania 
działania Boga wobec nas. On nie ogranicza się do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni ją  
widoczną i namacalną. Miłość nie może być przecież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej  
natury jest ona konkretnym życiem: to intencje, zachowania, postawy, które przyjmuje się  
w  codzienności.  Miłosierdzie  Boga  jest  Jego  odpowiedzialnością  za  nas.  On  czuje  się  
odpowiedzialnym,  to  znaczy:  pragnie  naszego  dobra  i  chce  nas  widzieć  szczęśliwymi,  
napełnionymi radością i pokojem. Na tejże właśnie długości fali powinna zostać dostrojona  
i zorientowana miłość miłosierna chrześcijan. Tak, jak kocha Ojciec, tak też powinni kochać  
i  synowie. Jak On jest miłosierny, tak też i  my jesteśmy wezwani,  by być miłosierni:  jedni  
wobec drugich.



Z Dzienniczka św. Faustyny:
Jestem  Miłością  i  Miłosierdziem  samym,  nie  masz  nędzy,  która  by  mogła  się  mierzyć  
z miłosierdziem Moim, ani  go wyczerpie nędza,  gdyż z chwilą udzielania się  -  powiększa.  
Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu jest najszczęśliwsza, bo Ja Sam mam o niej staranie.
(Dz 1273)

3. Refleksja
 Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym, jak 

te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

Jak okazywać szacunek drugiemu?

Co dla mnie znaczy „okazywać innym miłosierdzie”?

Jak we wspólnocie przyczyniać się do wzrostu innych? 

4. Dzielenie 
Wypowiedzi  uczestników  spotkania  dotyczące  przemyśleń  i  refleksji,  które  wzbudziło 
w  nich  usłyszane  Słowo  Boże  i  inne  teksty.  Wypowiedzi  zwykle  zaczynamy  od 
przytoczenia jednego  z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. 
Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo Boże i osobiste doświadczenie niech się łączy 
z odpowiedzią na pytanie:

5. Modlitwa - Hymn Jubileuszu Miłosierdzia 
tekst o. Eugenio Costa S.J.

Dziękujemy Ojcu, bo jest dobry,
w mądrości swojej stworzył wszechświat.
Prowadzi lud swój poprzez wieki,
wybacza i przygarnia dzieci.

Dzięki składajmy i Synowi,
On kocha nas sercem człowieka.
Obdarza łaską, uczy dawać,
otwiera na potrzebujących.

O siedem darów prośmy Ducha,
Źródło dobroci i otuchy.
Wzmocnieni, pomagamy braciom
miłością, która wszystko zmienia.

Ojcze pokoju, daj swój pokój
ziemi spragnionej Ewangelii!
Radość zagości w sercach ludzkich,
niebo i ziemia będą nowe. 


